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 األسباب الموجبة

 إلقتراح قانون األشخاص المفقودين والمخفيين قسرآ

اء ف( حاالت اختطاف واخ 1990~1 975وال سيما في فترة األعمال الحربية )  يث شهد لبنان في تاريخه الحد
 ملت عددا كبيرا من األشخاص الذين ما يزال مصيرهم مجهوال شقسري 

ان من اب د حل مرض لضحا~ها وقضا~هم ء وتحديدا لقضا~ المنقودس لم سكن لبن ،هاء الحروبتومع ان
ج عن ذلك تد نقء الجراح على اواده احقاق العدل او جبر الضرر و جنب نكتوذو~ فقد غلب اذ ذاك الهم ب

ن عن الحرب يالمسؤول يةطاع غالبتضحايا مستمره لماض اس يهم سرا وذو ق يين والمخف ينابقاء المفقود
ر مراتي هؤالء اسرى فه ء على نحو يؤدى الى اسقما بيوانين الحرب فقا التحرر منه بفعل ن فيهيكبتوالمر 

  .المرتكبينة معاناتهم في ظل المباال

عن  محدوده؟ أبرزها انشاء لجنه للثقصيت حديد مصائر هؤاله بقيتما بعده بمحاوالت ليالحكومه ف تامقوقد 
 ةياللبنان ةئيواله (  2001ن )يلقي شكاوى أهالي المخطوفت ةئي(، وه 2000ن )يوالمخطوف ينر المفقوديمص

 هم فييور علثالع يقسواه عن طر  مصائر هؤاله  تحديدؤدى هذه األعمال الى تمن دون ان  ( 2005)يةالسور 
 هم تاو على رفا ءايحال كانوا اح

  ،قا من كل ذلكالوانط

خصية واكد على الحرية الش ،يتساوى المواطنون فيها بالدستور الذي اعلن ان لبنان دولة ديمقراطية الا وعم
ن االنسا ن العالمي لحقوقالل التزامه باالعالكما اكد على التزامه بالكرامة االنسانية من خ» والحق بالحياة

 « ية الصادرة عن األمم المتحدةلوبالمواثيق الدو 

زم لبنان تلي اتوالمعاهده ال ب يعذتال ةمناهض ةلى رأسها معاهدعبنان و لرها قي اتمعاهدات الدوليه اللبا الا وعم
  ةالصل تذا يةالدول تنا الواإلع  ياء القسر تفع األشخاص من اإلخيجم يةبحما قةرارها المتعلقبا
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نسان ق االو السلم األهلي على اساس قيم حق تمتينوفي  ، هيماض زجاو تع ابنائه في يبارادة لبنان بجم الوعم
نما ا ،ل طمسهالل نظره مجتزأة للماضي او من خالمن خ ققوهي امور ال تتح، بادلتعتراف المة واالوالمساوا

 ة،مر تهم المستووقف معانا ياضامن النصاف الضحاتل الالتماما من خ سعلى العك

 سرىقاإلختفاء ال ياودين وضحاقالمفة قضايا، جلالضروري وضع قانون لمعامن ئم ال بل الد بدا من المقف
  :عدةيا وذلك من زوا ذويهم ةد لمعاناووضع ح

 :يتراح القانون ما يأقتقه ايحقتف الى يهدان ابرز ما 

  .بشأن مصائر هؤالء اا حق المعرفة ألفراد أسر المفقودين والمخفيين قسر  ستكري -1

د مركزية واتخاذ خطوات عملية لتحدي التوانشاء سج ،هاقوتوثي ،ولى جمع المعلوماتتتانشاء مؤسسة  -2
  .أماكن المقابر الجماعية تمهيدا لتحديد هوية الضحايا

  .ة للحد من حاالت الفقدانيوقائ تخاذ اجراءاتا -3

 .به ةالخاص يةالمركز  تالالسج ةادار  ةقيوطر قسراا أو المخفي  تحديد تعريف للشخص المفقود -4

  المفقود والمخفي قسراا.ي آثار فقث يةم عملينظت -5

 .حهاتها وفتوحراس المقابر الجماعة كيفية تحديدم ينظت -6

  .سرا واسرهمق يينوالمخف ينالنصاف المفقود يةوضع آل -7

  بقضية المفقودين وذويهم: فالحقوق واالعترا عيدعلى ص

ما  مع ،حق ذويهم بمعرفة مصائرهم سقودي الحروب هو تكريفبيعي أن الحق المركزي لحل قضية ممن الط
عن ان  دافع .التحقيقات وكذلك االطالع علىوظات الرسمية فع على المحالحقوق في االطيتفرع عنها من 

لمعاناة ذوي المفقودين وعذابهم  دوضع حلب جمل عدالة مطلوب في كل حين وواق هو عقو هذه الح اعالن
راف بهذه وبالطبع االعت ،فله أيضا طابع رمزي في اعتراف الدولة بقضية شريحة واسعة من مواطنيها ،النفسي

  .الحقوق يتم على أساس مبادئ العدالة الترميمية
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 تلومامعيخفون ن يبة الذقانون موادا تؤول الى معاقضمن اليتان  المفيدمن   ة،المعرف قابل وضمانا لحقبالم
وهي القتل، سبب بالخطف أو تس بسبب اعمالهم في الماضي كالولي  الحقيقة،من شأنها االسهام في معرفه 

حياء افي حال بقائهم  المفقودين ةمن شأنها وضع حد لمعانا ت،، انما بسبب اخفاء معلوماشملها العفو أفعال
شأن جرائم الخطف واالخفاء شدد بتال ،كرار الماضيتجنب تمن باب  يقتضيكما  .كل األحوال وذويهم في

 الخصوص بهذا  تانون العقوباقم احكا تعديلل المن خ ريالقس

  الحقوق: ذهله نةامضالت المؤسسا يدعئى صع

 خاذتوا يةمركز سجالت وانشاء  وتوثيقها،  ت،جمع المعلوما مؤسسة تتولىالقانون على انشاء  اقتراحينص 
ضمانا و  لحساسية المسالة،ونظرا  لتحديد هوية الضحايا.تمهدا  يةأماكن المقابر الجماع عملية لتحديد تخطوا

ل اللك من خذو  االستقالليةدر عال من بق يقتضي ان تتمتع الهيئة المفقودين،جاه ذوي ت ةالمؤسس لمصداقية
مع المدني الى جانب قاض توالمج ينن عن ذوى المفقودثليمن مم ةمؤلف "هيئة مستقلة"على شكل  تنظيمها

 هم،استقالليتر لضمان يدابتخاذ تمع امن الئحة ترفعها جهات معنية،  مجلس الوزراءمن قبل  يعينونوأشخاص 
 .الحرب ياوضحا ةمعي بشأن الذاكر تعمل مج ةبموازا ابأعماله الهيئةقوم تبمكان ان  يةمومن األه

  :ماعيةجال المقابرعلى صعيد 

 لمدفونةانبشها، تمهيدا للتعرف على هوية الرفات دابير لحراسة المقابر الجماعية و القانون على ت اقتراحينص 
 عمل باشرافية، تسلطات المحللعن ا الو المفقودين فضيتمثل فيها ذو فيها ويقتضي هنا انشاء لجان خاصة 

 ص تضاء المخقعارض اعمالها مع اعمال التومن دون ان ت الهيئة، 

  ه.ين اقرار جذا اإلقراح راهم من المجلس الكريم بقدعليه، نتء بنا


